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Franci Horvat

PO POTEH XIV. DIVIZIJE
Planinska zveza Slovenije,  
2022, pt. v., 144 str., 21,90 €

Leta 2021 je pri založbi Planinske zve-
ze Slovenije že izšel vod nik Meja na 
razvodnici, v katerem nas je Dušan 
Škodič z mešanico zgodovinskega in 
vodniškega pristopa popeljal po rapal-
ski meji. Letos dobivamo še en vodnik, 
ki v sebi združuje zgodovinske in pohodniške plati. Franci Horvat 
(1956), alpinist z več kot 600 vzponi in kulturni ustvarjalec na po-
dročju fotografije, je popisal vezno pot XIV. divizije, ki temelji na 
znanem zgodovinskem pohodu, ki ga je ta divizija ob mnogih teža-
vah in žrtvah ter med stalnimi napadi Nemcev opravila pozimi 1944. 
Vezno pot so osnovala planinska društva celjske regije leta 1958, leto 
dni kasneje je bila markirana, takrat pa so po njej opravili tudi prvi 
pohod. Zdaj je Horvat po tej, tehnično nezahtevni, vendar pohodni-
ško še kako zanimivi poti, ki meri nekaj več kot 180 kilometrov, kar 
pomeni, da jo lahko prehodite v kakem tednu, na poti pa vas čaka 
šest koč (kjer je mogoče prenočiti) in vsaj enajst vrhov, spisal vodnik 
v 26 etapah, ki se vijejo od Sedlarjevega na slovensko-hrvaški meji 
do Ljubenskih Rastk na Štajerskem pod Komnom, kjer najdemo tudi 
zadnji, 29. žig. Še en vodnik, ki vam ponuja izvirno idejo za potepa-
nje po slikoviti slovenski pokrajini in njenih hribih. > Samo Rugelj

po sloveniji in svetu
Karel in Marjeta nateK

SVET V PRESEŽNIKIH
fotografije: Marjeta Natek, Mirjam Pezdirc
Mladinska knjiga, 2022, t. v., 527 str., 79,99 €

Ne zgodi se pogosto, da v Sloveniji 
izide knjiga domačih avtorjev, ki ima 
širšo, lahko rečemo tudi globalno 
privlačnost in domet. Knjiga Svet v 
presež nikih je gotovo ena takih. Za-
snovala in napisala sta jo Karel in Mar-
jeta Natek, tudi avtorja monografije Države sveta, prvič je izšla leta 
2012, zdaj, deset let kasneje, pa zelo spremenjena, močno dopolnje-
na in konkretno razširjena ponovno izhaja na več kot petsto straneh 
velikega formata. Bogato ilustrirana monografija vas v kompaktnem 
jeziku seznanja s presežki celin in oceanov, polotokov in otokov, gor-
stev in vrhov, ledenikov in puščav, ognjenikov in gejzirjev, jezer in 
rek, slapov in kanjonov, jam in brezen, narodnih parkov in mest, pro-
meta (torej cest, železnic, letališča, pristanišč in prekopov) in zgradb 
ter jezikov in verstev z največjimi svetišči vred. Ob tem posamezna 
poglavja ne postrežejo samo z največjim presežkom v svoji kategori-
ji, ampak tudi z nekaj naslednjimi, kar celotno knjigo in izbor postavi 
v širši in realnejši kontekst. Svet v presežnikih je knjiga za vse, ki jih 
zanimajo največje mere tega sveta in je tudi enkratna knjiga o našem 
planetu ter za tiste, ki jih zanimajo presežki, tudi zakladnica idej, kaj 
si morda velja ogledati na njem. > Samo Rugelj

jaKob j. Kenda, aljaž Kenda

VODNIK PO 
TRANSVERZALI
zemljevidi: Nina Čelhar
ISPO, 2022, pt. v., 216 str., 30 €

Ko sva z Jakobom J. Kendo ob izi-
du njegovega potopisnega romana 
Trans verzala leta 2020 (v katerem je 
popisal lastno krožno pohodno pot 
po Sloveniji, ki se v prvi polovici na-
slanja na obstoječo Slovensko planin-
sko pot /SPP/, v drugi pa se sprehodi 

še po jugovzhodnem delu Slovenije vse do Pohorja, kjer se izvirna 
SPP začenja), kramljala na kavi ter se pogovarjala o prihodnjih na-
črtih, sem ga nagovarjal k temu, da bi po dveh potopisnih romanih 
(prvi je bil Apalaška pot, ki je izšel leta 2018) v tretje napisal še kako 
povsem leposlovno delo. Odkimal je in dejal, da se bo raje lotil vod-
nika po Transverzali. Tik pred začetkom letošnje pohodne sezone 
je vodnik, kjer je poleg Jakoba tokrat soavtor tudi njegov sin Aljaž, 
tako res izšel. Že njegov hiter pregled pokaže, da gre za knjigo, ki je 
precej drugačna od tega, česar smo vajeni pri dosedanjih slovenskih, 
pa tudi evropskih planinskih vodnikih. Natisnjen v črno-beli tehniki 
svojo tehnično in vsebinsko osnovo črpa v primerljivem ameriškem 
vodniku po Apalaški poti. Kaj to pomeni? V praksi gre za vodnik 
manjšega formata na dovolj tankem, a trpežnem papirju, da je pri-
meren za prenašanje, ki pa na nekaj več kot dvesto straneh postre-
že s pravim bogastvom informacij, saj na enem mestu vsebuje tako 
potrebne zemljevide kot vodnik po tej poti. S kombinacijo grafič-
nega in tekstovnega pristopa vodnik pohodniku v ležečem formatu 
vzporedno streže z reliefom poti, torej trenutno višino na vsaki točki, 
obenem pa ga sproti seznanja o vseh potrebnih rečeh na poti, tako 
torej križiščih, z napotkom, kam mora pohodnik zaviti, kot z vso in-
frastrukturo ob poti od trgovin in počivališč do vodnih virov in pre-
nočišč. Poleg tega ima zemljevid tudi šest izrisanih zemljevidov poti 
in dvaindvajset zemljevidov krajev ob poti, tako da se transverzalec 
zlahka orientira tudi tam. To je še posebej pomembno na drugi po-
lovici poti, ki nadgrajuje SPP, kjer sta avtorja poskrbela za informa-
cije o dovolj velikem številu prenočišč, ki so med seboj oddaljena za 
manj kot dan hoje, tako da se popotnik na tem bolj divjinskem delu 
lahko spravi na pot tudi z manj prtljage in brez šotora. Vodnik lahko 
uporabljamo samostojno ali pa v kompletu s Transverzalo, po svoji 
konciznosti ter obsegu dela na terenu, od koder sta avtorja skušala 
priskrbeti čim bolj uporabne informacije in pohodniku olajšati pot, 
pa gre za unikat v slovenskem pohodniško-planinskem prostoru. 
 Vabljeni, da ga že to poletje uporabite v praksi! > Samo Rugelj

Jakob J. Kenda
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